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  Blangstedgård, Stammen – Pæregrenen. Mødet afholdt i Selskabslokalerne, Blommegrenen 91, 5220 Odense SØ 

Dato: 26.10.2022 

Faste deltagere: David Christoffersen, Ejendomsmester. Anders Rasmussen, Inspektør, Blommegrenen/Stammen. Mogens Godtfredsen, fmd. afd. 18 Christians Dahls. 

Bente Danielsen, FAB, afdelingsbestyrelse. Birgit Lund Hansen, bestyrelsen, Fabbo afd. Blommegrenen, Stammen og  

Kirsebærgrenen. Majbrit Frølunde, fmd., Civica 331. (substitut, Jesper Lauritsen). Kaj Bager, kasserer Grundejerforeningen og 

Fmd. Andelsboligforeningen, Kirsebærgrenen. Bjerke Frøstrup, Varmemester Civica. Rene Jensen, Grundejerforeningen. Jørgen Stovgaard, Beboer. 

Lau Dam, Suppleant.  Jan J. Sørensen, Boligsocialt Hus. Ole Holm, Fyns Politi, Forebyggelsesafdeling. Bo Pilgaard Rotbøl, UngOdense. Kent Frandsen, 

Indsatsafdelingen. Bo Allsø, Konsulent SSP- Sekretariatet 

Afbud fra: Majbrit Frølund, Bo Pilgaard Rotbøl 

Referent:  Bo 

 

Pkt. Dagsordenspunkt, Input/drøftelse Beslutninger/aftaler 

1. Hvad rører sig i området siden vores 

sidste møde d. 25.8.2022  

v/Bestyrelser, personale og beboere- 

repræsentanter  

 

Lige nu virker det relativt roligt i øjeblikket i forhold til i 

sommer, men driftsfolkene er ikke i området om aftenen. 

Der har ikke været klager fra beboerne lige pt.  

 

Der er stadig meget trafik med scooter og el-løbehjul over 

det hele, de kørere på kryds og tværs i hele området. 

Nogen af de unge som kørere rundt handler angiveligt 

med hash eller andre ting. 

 

Nogen unge kørere på stisystemerne i bil, de kørere 

angiveligt også rundt og handler stoffer.  

En sort Mazda kører rundt over det hele og er set flere 

gane på stierne i området.  

Det er rigtigt godt at politiet har vært så meget herude.  

Der er ønske om noget trafiksanering, så der ikke kan 

køres på stisystemet. 

 

Efter visitationzone forsvandt, oplevede beboerne at de 

unge trak ud fra området igen. Det var meget tydeligt at 

der kom mere ro på.   

 

Det blev besluttet på mødet at deltageren går tilbage til deres 

respektive bestyrelser, hvor det besluttes om bestyrelserne vil 

samarbejde i et CKS- netværk for Blangstedgård.  

 

Hvis Kaj Bager vil melde resultatet tílbage til Bo, så tager jeg 

den der fra med hensyn til datoer og indkaldelser. 

 

Driftspersonalet kan ikke repsentere bestyrelser ved CKS- 

møder.  

Der skal være en representant, som dækker bestyrelsens 

arbejde. En representant for en bestyrelse fra fx Civica kan 

godt dække mere end en afdeling, hvis det øsnkes. 

 

Det er også vigtigt at driftspersonale deltager, men omkring det 

de ser og observere i boligområdet.   
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Det opleves som meget utrygt når de unge kørere rundt i 

området. Der køres meget hurtigt nede ved broen ved 

Lindvedåen.  

Det er de helt hårde som kommer over til Blangstedgård 

når der oprettes visitationzone i andre dele af Odense.  

 

Der kørere en crosser rundt i området, og den kørere 

meget hurtigt. Hvis der kommer børn på gangstien, kan 

det gå helt galt.   

 

Der er en del beboer som syntes at det er så utrygt af 

færdes i området, at de ikke vil gå ud om aftenen. 

 

Der er en del brugstyveri i området også. Det er vigtigt at 

anmelde tyveri, hærværk eller andet til politiet. 

 

Beboerne er meget tilfredse med politiets indsats hen over 

sommeren og ind i efteråret. Det har gjort en forskel på de 

problemstillinger der har været.  

 

2. Oprettelse af et CKS- netværk i 

Blangstedgård.  

Et kriminalitetspræventivt og 

tryghedsskabende tiltag.  

v/Bo, SSP Odense 

 

 

 

 

 

Hvad kan Gadeplan gøre i et område 

med deres koordinering og indsatser? 

v/Kent, Indsatsafdelingen 

 

Herfra fortælles der omkring, hvor og hvor mange CKS- 

netværk der er i Odense Kommune. Der redegøres for 

hvorfor man besluttede at lave disse netværk og, hvad 

SSP- Odenses indsats er i den forbindelse.  

 

Det handler om i store træk at skabe tryghed, og enkelte 

eksempler nævnes i den forbindelse. Der vedhæftes et 

dokument, som beskriver tryghed, utryghed og oplevelsen 

af dette fænomen. 

 

Kent redegør for, hvilke arbejde Indsatsafdelingen gør. 

Gadeplan og hvordan de arbejder med at få dialog med 

unge i Odense. Her skal vi huse at Gadeplan dækker hele 

Odense by og derfor ikke kan være i et område hel tiden, 

men de er mest der, hvor der er udfordringer.  

Bo Allsø 

Konsulent  

SSP- Sekretariatet  

Mobil: 20151698 

baj@sspodense.dk 

 

Vedhæftes: introskriv til CKS og Tryghed/Utryghed 

 

Vedhæfes: Tip Politiet og kontakt til Gadeplan 

mailto:baj@sspodense.dk
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Kent fortæller også lidt om at der er en indsats fra 

Relations- medarbejderne, der arbejder konkret med 

enkeltsager og her er der tale om den helt tidlige 

forebyggelse, når en ung kommer ud i problemstillinger. 

 

 

3. Boligsocialt Hus og deres indsatser i 

de boligsociale helhedsplaner, 

herunder SUB- aftaler.  

v/Jan J. Sørensen, Boligsocialt Hus  

 

 

Jan fortæller omkring Boligsocial Hus og deres arbejde. 

Hvordan et område bliver en helhedsplan og hvad der 

sker når et område kommer på ghettolisten.  

Der oplyses også omkring, hvor stor en indsats 

Boligselskaberne gør for ikke at komme på ghettolisten, 

fleksibel udlejning og andre tiltag.   

 

De tip og anmeldelser som kommer til politiet fra et 

område, har ingen påvirkning på om et område kommer 

på en ghettoliste.  

Det er helt andre parametre som tæller i den forbindelse. 

 

Jan anbefaler at der oprettes et CKS- netværk i 

Blangstedgård, da det kan sikre en god kontakt og 

kommunikation med bestyrelserne og driften.   

 

CKS er opstået i forbindelse med oprettelse af 

beredskabsplaner i ghettoområder hvor der er 

helhedsplaner. Formålet med planerne er at kunne handle 

når der sker hændelser i boligområderne.  

Informationer fra hændelserne formidles til kommune, 

politi og boligorganisationer men samtidig også til CKS- 

netværket.  

 

CKS er afdelingsbestyrelsens netværks-adgang til 

myndigheder i kommune og politi, hvor de sammen med 

driftspersoner peger på de initiativer der vigtigt i forhold til 

trygheden i området, herunder en prioritering. 

 

Jan Johnny Sørensen 

Tryghedsrådgiver 

Boligsocialt Hus 

Mobil: 20351430 

jjs@boligsocialthus.dk 

 

mailto:jjs@boligsocialthus.dk
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I andre boligområder har Jan assisteret med indledende 

møder med afdelingsbestyrelser og driftspersonale, 

således de er klædt godt på til arbejdet før, under og efter, 

og som nævnt på mødet må i gerne kontakte Jan med 

henblik på afklarende drøftelser eller møder med jeres 

afdelinger. 

 

 

4. Politiets deltagelse i CKS- 

netværkssamarbejdet. Oplysning om 

hændelser i et boligområde. Hvordan 

sendes der tip til politiet hjemmeside 

og, hvordan bruges det i 

lokalområderne. 

v/Ole Holm, Fyns Politiet 

 

 

 

Ole redegør for politiets arbejde i CKS- sammenhænge og 

de konkrete indsatser der har været de sidste måneder i 

Blangstedgård.  

 

Det er vigtigt at sendt Tip til politiet via deres hjemmeside 

Tip politiet kan også tilgås via mobiltelefonen. Alle Tip fra 

hele Odense bliver gennemgået, hver onsdag og sendes 

ud til de respektive afdelinger.  

 

Det er også vigtigt at anmelde andre lovbrud og truende 

adfærd, etc. til politiet via telefon 114.  

Ved akutte hændelser/ulykker ringes der altid 112. 

 

Ole fortæller hvad der sker når der oprettes visitationzone. 

Det understreges at det er en misforståelse når borgere 

tror at unge ikke bliver stoppet og undersøgt af politiet, 

hvis de fx kommer over i Blangstedgård, når der er 

visitationzone i Korsløkken. 

 

Når de kendte unge bliver antruffet af politiet, undersøges 

de og deres køretøjer lige meget, hvor de opholder sig i 

landet. 

 

Anmeldelser om mistænkelig adfærd i jeres lokalområde, 

kan fremme politiets arbejde og mistankegrundlag så 

politiet har et stærkere grundlag (hjemmel) til at foretage 

visitationer og evt. sigtelser samt bortvisning fra området. 
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Det kan godt være at de unge også kan have den 

fejlagtige opfattelse af, hvordan det forholder sig omkring 

visitationzone, og af den grund trækker ud til fx 

Blangstedgård.  

Der ligger ikke dokumentation på, hvordan de unge evt. 

rykker rundt i ovenstående situation, men derfor kan man 

som borger måske godt mærke en forskel, hvis de unge 

tror de har et fristed i Blangstedgård. 

 

5. Evt.  

 

 

  

6.  Næste dagsorden:  

 

 

  

 

 

 


